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Isz Amerikos Naujas Ambasadorius NAUJAS CZEKU

SAVANORIAI
ISZ VISU KRASZTU
WASHINGTON, D. C. — 

Ana sanvaite Senatorius Henry 
Cabot Lodge, atsistojo Senate 
ir inteike inneszima, kuris per 
kelias valandas pasklido po vi
sus Europos krasztus. Senatas 
ta inneszima priėmė. Keturios 
deszimts trys balsai už ta inne
szima, o trisdeszimts trys 
priesz.

Jo inneszimas buvo trumpas 
ir aiszkus: Priimt in Amerikos 
armija svetimtauczius, apie 
dvideszimts penkis tukstan- 
czius vyruku isz Europos krasz- 
tu.

Amerikos konsulatai ir armi
jos sztabo ofisai užsigrudo su 
jaunais Vokiecziais, Serbais, 
Croatais, Rumunais ir net Kuš
kiais. Visi jie szimtais ėjo insi- 
raszyti in Amerikos armija, 
stoti in Amerikos vaiska. Jauni 
Italijonai ir Francuzai apsupo 
Amerikos Ambasada ir reikalą 
vo kad jie nori tuojaus stoti in 
ta galinga Amerikos armija. 
Tukstancziai tremtiniu, bena
miu, net per aszaras prasziesi 
kad juos priimtu in ta naujai 
tveriama Amerikos svetimtau- 
cziu armija.

Jeigu Amerikiecziai nenori 
stoti in tokia gera ir galinga ar
mija, ir jeigu reikia juos pane- 
valia imti, tai Europiecziai mie
lu noru j u vietas užims.

Dalinai, gera Amerikieczio 
kareivio alga patraukė daug tu 
savanoriu. “Per kara,” vienas 
Amerikietis karininkas paaisz- 
kino, “Amerikiecziai kareiviai 
buvo Europos kareiviu akyse 
tikri milijonieriai.” Jis paaisz- 
kino kad Amerikieczio kareivio 
mažiausia alga buvo penkios 
deszimtys doleriu ant menesio. 
Anglijos kareivis gavo trisde
szimts doleriu ant menesio, o 
Italijonas kareivis gavo tik tris 
dolerius ant menesio. Amerikie
cziai turėjo gana cigaretu, sal
dainiu, muilo ir kelias eiles dra
bužiu. Amerikiecziai turėjo ga
na paklodžių ir kaldru, ir galė
jo vis daugiau gauti. Amerikie
cziai kareiviai kaip ponai val
gė ir turėjo geriausius ginklus 
ir patraukė prie saves gražiau
sias merginas.

Bet, isz kitos puses, Europie
cziai nori stoti in Amerikos ar
mijas už tai kad jie nori tapti 
Amerikos piliecziais. Nes tas to 
Senatoriaus inneszimas buvo 
toks, kad Europiecziai stotu in 
Amerikos vaiska sykiu su Ame- 
rikiecziais, ir už penkių metu 
taptų Amerikos piliecziais. Jie 
nebutu kaip Francuzu ar Ispa
nu Užsienio legijonieriai, kurie 
sudaro visai atskiras armijas ir 
net kitokius drabužius neszio-
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Ponas Oliver Franks, ketu
rios deszimts trijų metu žmo
gus buvo paskirtas kaipo 
Anglijos Ambasadorius in 
Amerika. Jis niekados nėra 
turejes jokios politines vie
tos valdžioje. Jis buvo labai 
augsztu mokslu profesorius 
Anglijoje ir dabar yra pa
skirtas Ambasadoriumi in 
Amerika.

GIRTAS LAKŪNAS
PHILADELPHIA, PA.

Lakūnas, kuris užsimusze kai 
jo mažas eroplanas nukrito ant 
Red Lion vieszkelio ir Roose
velt Boulevard, buvo gerokai 
insitraukes. Taip daktaras Ben
jamin Gouley pasakė, kai jis 
iszegzaminavo, patikrino žuvu
sio lakūno krauja, kuriame jis 
rado daug alkoholiais.

Lakūnas, Charles Laveck. 
dvideszimts septynių metu am
žiaus vyrukas, isz Fulton, New 
York prižadėjo William C. Sto
well nuvežti in Atlantic City, 
N. J. Bet kai jiedu pakilo nuo 
žemes, lakūnas Crarles Laveck 
neskrido in Atlantic City, bet 
pradėjo visokius szposus kries- 
ti padangėse. Jis tyczia nusi 
leisdavo labai žemai ir paskui 
ant sykio pasukdavo eroplana 
vėl in padanges.
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PREZIDENTAS

CZEKOSLOVAKIJA. —
Element Gottwald, Komunisto 
iszrinkimas del Prezidento yra 
gyvas pasitycziojimas isz teisy
bes ir isz Czekoslovakijos praei
ties. Element Gottwald yra Ko
munistas ir isztikimas Rusijos 
padupczninkas.

Vieta, kuria jis dabar užima 
buvo garbinga ir Czekams 
szventa, nes Thomas Masaryk 
ta vieta iszkariavo' savo žmo
nėms. O Thomas Masaryk Cze
kams tiek reiszkia kiek mums 
Amerikiecziams Jurgio Wash- 
ingtono vardas reiszkia.

Daktaras Benes pasitraukė 
isz tos vietos, kuri sziandien 
jau jokios garbes neturi ir ne- 
nesza.

Komunistai isz anksto szito- 
kius žingsnius rengia. Kai Ele
ment Gottwald užėmė Preziden
to vieta, jis surengė garbingas 
ir karaliszkas parodas ir proce
sijas. Prezidento palociuje di
dingi vargonai užgrojo ir korai 
užgiedojo: “Tave Dieve Garbi
nam!’ ’ Tai ežia jau isz tikro pa
sitycziojimas ir pajuokimas.
' Nauja Czeku Konstitucija 
mažai jiegos ar galios duoda 
Prezidentui, bet Prezidentas 
Gottwald yra ir Komunistu 
partijos vadas. Jo vieta kaip 
kraszto Premjeras užima Anto
nin Zapotocky, Komunistu par
tijos isztikimas tarnas.

Naujas Prezidentas Gottwald 
yra apsukrus ir be sanžines po
litikierius. Jis viena syki savo 
prieszams Taryboje szitaip isz- 
sireiszke: “Jus manes klausia
te ka mes ežia darome. Mano at
sakymas yra trumpas ir aisz
kus. Mes ežia esame už tai kad 
mes norime visiems jums 
sprandus nusukti.’’ Jis taip ir 
padare.

Karo Belaisviai

Nežiūrint visu tu kalbu ir 
žinių apie paliaubas Palesti
noje, karas ten vis siauezia, 
žmones žudo ir žūva. Kali
niai, belaisviai papuola in 
Žydu ir Arabu rankas. Szitie 
du vyrukai buvo Arabu su
gauti ir in nelaisve paimti.

Jie kariavo su Žydu Haga 
nah armijomis, ir buvo suim
ti po susikirtimo in Kfar Et- 
zyon, kaip tik už Jeruzalės 
vartų. Arabai sako kad tik 
szitiedu Žydai buvo paimti in 
nelaisve.

s TXSLoT Svetimtaucziai
ATHENS, GRAIKIJA. — 

Grakijos sukilėliai eina trepais 
žemyn; jiems nesiseka nei ant 
vieno frunto. Per kelias san- 
vaites dabar sukilėliai vien tik 
traukiasi, bėga ar visai pasi
duoda.

Toks sukilėliu nepasisekimas 
sudaro Rusijai labai daug gal
vosūkio. Premieras Juozas Sta
linas dabar nežino kas butu ge
riausia tenai daryti. Jis dabar 
turi labai greitai nutarti ar ap
leisti tuos sukilėlius ir Komu
nistus ir laukti iszeities ir leisti 
Graikijos valdžiai iszganioti 
visus sukilėlius ir suimti ar isz- 
žudyti Komunistus, ar vieszai 
pareikszti kad Sovietai remia 
tuos sukilėlius ir Komunistus ir 
tenai pasiunsti Raudonąja Ar
mija.

Amerikos karininkas, Leite
nantas Generolas James A. Van 
Fleet, kuris yra Graikijos ka
riuomenes patarėjas taip gud
riai ir apsukriai ta kara veda, 
kad sukilėliu ir Komunistu ar- 
mijos jau neszte neszasi ir szau- 
kiasi in Kremlina pagelbos.

SZIU METU
POLITINIAI SEIMAI

Nori Stoti In 
Amerikos Armija
Grinoriai Vėl Ras Aukso Szali 
Amerikoje; Komunistams Grai
kijoje Riestai; Mainieriai Pra
dėjo Savo V akacijos, Trumanas 

Rengiasi Mainieriams 
Uždrausti Straikuoti

* —

mainieriai bosas, John L. Lewis vis

s
WASHINGTONE

NERAMU

PHILADELPHIA, PA. — 
Tautiniai seimai, konvencija, 
kuriuose politines partijos pa- 
skyria savo kandidatus in pre
zidentus, pažymi oficiale pra
džia prezidentines kovos. Kiek
vienoje valstijoje delegatai pa
skirti in seimus dviejos būduo
se: “partijos seimo budu” ar
ba pirminiu (primary) balsavi
mu.

Trisdeszimts dviejos valsti
jos ir penkios teritorijos ir salų 
pozecijos vartoja seimo būda 
tai yra: partijos valstijos ko
mitetas iszrenka grupe partijos 
darbininku atstovauti ja tauti
niame seime. Keliose valstijose 
vietine politine organizacija 
pirmiau iszrenka delegatus in 
valstijos seimą, kuris tada isz
renka delegatus in tautini sei
mą.

Dvylika valstijų ir District 
of Columbia vartoja tiesiogini 
“primary” būda, ir keturios

Bet kad ir geriausia karvute, ga-

WASHINGTON, D. C. — Darbininku 
unijos beveik visur ima susitaikinti su fa
brikantais ir kompanijomis. Jie mato kad 
jau straikos visiems insipyko ir kad dar
bininkai straiku nenori, nes ju kiszeniai isz- 
tusztejo.

Bet
straksi ir visiems fabrikantams ir kompa
nijoms grūmoja ir grasina su straikomis.

Lewisas gavo viską ka jis reikalavo ir 
visus mus privertė kazoka szokti. Jis net 
ir viso Kongreso vada, pirmininką, Joseph 
Martin, privertė szokti kaip jis, Lewisas norėjo.

Dabar, kaip iszrodo visiems kitiems, Lewis
as visus, kaip kokia melžiamąja karvute 
melžia.
Įima tik tiek melžti o paskui jau pieno 
nebelieka.

Musu Senatoriai ir Kongresmonai labai 
bijosi Lewiso, ypacz dabar priesz Rinkimus 
ir nei vienas nedrysta jam koja pakiszti.

Bet Prezidentas Trumanas dabar jau ren
giasi Lewisui kelia pastoti. Trumanas ren
giasi paskirti komisija, kuri isztirs visa ta 

valstijos vartoja abieju budu. klausima ir gražumu papraszys Lewiso susi- 
“Primary” budu miesto ar dis- 
tri'ktc balsuotojai pažymėdami
partija, rinkimu vietose baisuo-Prezidentas Trumanas prižada padaryt ta ka 
ja už savo delegatus. Tie dele
gatai nereikalaujami balsuoti 
už koki ypatinga kandidata.

Szie ‘ ‘ primary ’ ’ rinkimai 
tikrai parodo tautini nuomona, 
nes jie duoda balsuotojui proga 
pasireikszti del kandidato.

Szimet priesz-seimine politi
ka sukasi aplink Republikonus, 
nes lig sziol Demokratai turi tik 
Prezidentą Trumana. Abudu 
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taikinti. Jeigu Lewisas nesutiks, tai

teisėjas Goldsborough jau du sykiu pada
re: Stacziai, po bausme uždrausti Lewisui 
iszszaukti mainierius ant straiku.

Negalima pasakyti ka Lewisas tada da
rytu, jeigu Trumanas jam ir mainieriams 
uždraustu straikuoti.

Mainieriai jau dabar pradeda eiti ant
(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Tol, kol Kongresas mitinguoja 
ir peszasi, tai viskas ramu ir ty
ku Washingtone. Bet kai tik 
Senatoriai ir Kongresmonai isz- 
važiuos namo, kiekvienas poli
tikuoti savo apylinkėje, tai ta 
da Washingtone katilas ims 
virti ir kunkuliuoti.

Sekretoriai Forrestal ir Sy
mington vieszai susipesz apie 
ta vienybe, kuri dabar turi 
vieszpatauti in Karo Sztaba. 
Kelios sanvaites atgal iszrode 
kad Prezidentas Trumanas stos 
už Forrestal, bet dabar niekas 
nežino in kuria puse Trumanas 
kryps. Sunku pasakyti katras 
Sekretorius ežia virszu turės.

Armija nesutinka su Laivy
nu, o lakūnai nesutinka nei su 
armija nei su laivynu. Visi trys 
peszasi ir riejasi, nes visu trijų 
kariszku szaku karininkai nori 
vadovauti.

Prezidentas Trumanas ren
giasi paskirti Kongresmona 
Mike Monroney in labai augsz- 
ta ir svarbia vieta, bet laukia 
kol visi kiti iszvažiuos isz 
Washingtono.

Sekretorius Marshall savo 
draugams sako kad jis pasi
trauks isz savo vietos Sausio 
(Jan.) pirma diena. Jis sako, 
kad jis nepaiso kas laimes rin
kimus, jam jau gana dirbti, jis 
nori pasitraukti ir pasilsėti.

Arthur Altmeyer, Bendro Už
tikrinimo ar Paszelpos admi
nistracijos virszininkas tikisi 
užimti mirusio Lewis B. 
Schwellenbach vieta, kaip 
Darbo Sekretorius. Jis buvo to 
Sekretoriaus pagelbininkas.

John Steelman, Trumano 
Sztabo patarėjas taipgi tos vie
tos nori ir jieszko.

Nors Kongresmonai ir Sena
toriai skubinasi važiuoti namo
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Berwick miesteli, Pennsyl- 

vanijoje, szesziu metu vaikas 
pasiaiszkino policijai kad jis 
stengėsi sudeginti savo parapi
jos bažnyezia, už tai kad pamal
dos buvo per ilgos ir per nuobo
džios. 

- • «
Jeigu cukrus dabar pabrangs 

tai niekas kitas nebus kaltas 
kaip musu didi 'biznieriai ir pa 
ti valdžia. Dideli biznieriai isz- 
sigando kai jie iszgirdo kad jau 
per daug cukraus yra partrau
kiama. Jie tuo jaus pareikalavo 
isz savo' politikierių draugu 
Washingtone kad jie uždraus
tu kitiems krasztams ežia 
siunsti per daug cukraus. Val
džia tuojaus sustabdė net pen
kis szimtus tukstaneziu tonu 
cukraus, kuris buvo siunezia- 
mas isz Guba.

Jau dabar kai kuriose vietose 
sunku gauti gana gazolino del 
automobiliu. Tas pats bus szia 
žiema ir su aliejumi del szilu- 
mos. Patariame visiems pasirū
pinti daugiau aliejaus, ir, kur 
galima net didesnes tankas in- 
sideti savo skiepuose clel’alie- 
jaus.

Demokratu vadai sako kad 
Henry Wallace, su savo treczia 
politikos partija jau eina tre- 
pais žemyn, kad ne visi Komu
nistai ji remia ir Demokratai ir 
Republikonai neapleidžia savo 
partijas del szitos treczios par
tijos. Eina gandai kad Henry 
Wallace ne tiktai ka. Komunistu 
atsikratys, bet ir savo kandida
tūros iszsi žadės.

■ • •

Visi darbininku uniju vadai, 
kurie dabar taip kiszasi in po
litika ir skelbia kuri kandidata 
jie rems, jau patys prisipažins- 
ta kad jie mažai intekmes turi 
ir mažiau turės. Jie buvo 
per prisieka pasižadėjo per rin
kimus sumuszti visus tuos Se
natorius ir Kongresmenus, ku
rie'balsavo už ta Taft-Hartley 
Byla. Bet dabar tarp ju nėra 
vienybes. O beveik visi tie ku
rie balsavo už ta Byla yra vėl 
iszrinkti ar dabar stoja in rin
kimus ir tie patys vadai už juos 
balsuoja ir juos remia. Nuo szio 
laiko jau tie darbininku vadai 
vis mažiau ir mažiau intekmes 
turės politikoje.

—————— , , t į ■

Dabar daugiau jaunu vyruku 
stos in kolegijas ir eis in augsz- 
tesnius mokslus, nes tokiems 
vyrukams bus geriausia proga 
iszsisukti isz vaisko.

Ant Amerikos pinigu randa
me žodžius “In Dieva Tikime” 
bet tie žodžiai niekur nesimato 
ant Amerikos kariszku laivu, 
sprogstaneziu bombų ar ginklu. 
Kažin kodėl?

Mes daug skaitome apie mili
jonus ir bilijonus doleriu, ku
riuos musu valdžia dabar taip 
szvaisto. Tie trys bilijonai do
leriu, kuriuos valdžia ketina 
paskirti del Amerikos vaisko, 
galėtu sztai ka padaryti:

Pabudavuoti, pastatyti de
szimts kambariu mokyklas 
kiekvienoje Amerikos apygar
doje, kas metai.

Inrengti penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu vertes kny
gyną in kiekviena apygardą 
Amerikoje.

Pasamdyti deszimts pilnai 

apmokamu daktaru, gydytoju 
ir deszimts slaugiu del kiekvie
nos Amerikoje apygardos.

Nupirkti ir pristatyti de
szimts nauju 'bosu, automobiliu 
del kiekvienos apygardos Ame
rikoje. r

Užlaikyti viena gera ligonine 
kiekvienoje Amerikos apygar
doje.

Pristatyti ir apmokėti de
szimts mokintoju kiekvienoje 
Amerikos apygardoje, kurie 
prižiuretu musu jaunimą.

Pagelbeti visiems mokyto
jams ir mokytojoms visoje 
Amerikoje su didesnėmis algo
mis.

Duoti mokslo, mokinti tuos 
tris milijonus vaiku, kurie da
bar visai neturi progos eiti in 
mokyklas.

Duoti proga deszimts tuks
taneziu studentu tęsti savo 
mokslus augszcziau už kolegi
jos laipsnius.

Užmokėti mokslo iszkasz- 
czius per vienus metus del de
vynių szimtu tukstaneziu stu
dentu, kurie dabar stos in vais- 
ka.

Pastatyti $750,000 vertes mo
kyklas visuose didesniuose 
Amerikos miestuose.

Bet szitie pinigai nebus pa
skirti nei vienam szitu tikslu, 
bet bus pavedami apginkluoti 
Amerika.

Viena poniute paliko savo 
masznele 'bažn y ežioje. Po Mi- 
sziu, ji užėjo in klebonija ir pa
klausė kunigėlio: Ar kas nors 
gal rado jos masznele ir pini
gus?

Kunigėlis ka tik buvo pasi
rengęs važiuoti golfą loszti, su
sitiko ja prie duriu ir pasipra- 
sze inžengti in ofisą. Ka ji pa
sipasakojo kas jai atsitiko, ku
nigėlis pasakė jai kad: Vienas 
klapcziukas rado masznele baž
nyczioje, bet ar poniute gali pa
sakyti, kas buvo toje masznele- 
je, kad klebonas tikrai žinotu 
kad ta masznele priguli pollu
te! ? Pollute jam pradėjo iszpa- 
sakoti, kad tenai buvo tokios ir 
tokios mosties del veideliu, 
kvarbos del lupeliu ir panasziu 
moteriszku reikmenų.

Kunigėlis, nusiszypsodamas 
paklausė tos ponutes: “Ar tu 
manai kad Panele Szvencziau- 
sia tokius daigtus vartuotu, jei
gu ji sziandien musu tarpe gy
ventu ?

Ta poniute, pažiurėjo staeziai 
kunigėliui in akis, ir paskui 
dirstelėjo in kunigėlio laukian
ti automobiliu, ir tykiai atsake: 
“Ne, teveli, Panele Szvencziau- 
sia tokiu praszmatnybiu nevar- 
tuotu, bet: Ar tėvelis mano kad 
Kristus toki automobiliu turė
tu, kaip kunigėlis? ,

Kunngelis nutilo, nieko nesa
ko ir ta masznele tai ponutei 
greitai atidavė.

Eina gandai kad Amerikos ir 
Anglijos valdžia rengiasi visai 
pasitraukti, isz Berlyno ir pa
likti daugiau negu milijoną Vo- 
kiecziu Rusijai. Tada Vokie- 
cziai pamatys ir supras kaip 
Sovietai juos maitina ir užlai
ko. Amerikiecziai su Anglais 
tada savo1 valdžia inrengtu va
karinėje Vokietijos pusėje ir 
Vokietijos sostine, Berlynas be
veik nieko niekam nerciksztu. 
Mes ka panaszaus jau keli me
nesiai raszeme, nors nežinojo
me kodėl Amerikiecziai isz Ber
lyno pasitrauks? Szitoks žygis 
isžrodytu kaip Sovietai butu 
mus iszvije isz Berlyno.

‘BALF’ Sandelyje Gau

ti Rubai Per 1948 m.,

Gegužio Men., Svarais

California — San Francisco 
V. Bogin 26 svaru.

Connecticut — New Britain, 
BALF Ni;. 11,1,200 svaru. New 
Haven, Pinia Norkus 36 svaru.

Massachusetts — Boston, 
BALF Nr. 17 ir Szv. Petro ir 
Povilo par. 2,830 sv. Martin Ga- 
putis 15 svaru. Brockton, BA
LF Nr. 42,1,950 sv. Blackstone, 
P. Maukus 11 s v. N. Andover
J. Balavich 13 sv. Lawrence, 
Joni Zink 16 sv. BALF Nr. 49, 
450 s v. Haverhill, BALE Nr. 59, 
170 s v. Worcester, A. Gritaite
9 sv. Szv. Kazimiero par. 7,950 
sv. Anna Bakanowski 7 svaru.

Maine — Greene, Tėvai Pran- 
siszkonai 30 svaru. Lewiston, 
A. J. Auzikaitis, 20 svaru.

New Jersey — Dorothy, Po
nia Jonas Budrys 170 s v. Jersey 
City, A. Vizbaras 35 sv. Ne
wark, BALF Nr. 35, 447 svaru. 
Vineland, Ponia V. Žakevi- 
czius 36 svaru.

New York — Hudson, Jonas 
Jankauskas 158 sv. Rochester, 
Kun. J. Bakszys, 80 sv. N. Y. C. 
Glendale, K. Sidabrą 20 svaru. 
Brooklyn, Anna Zailsky-Grus
inau per Liet. Inf. Centrą 14 sv. 
Mrs. Mickosky 13 sv. J. Brund- 
za ir J. Cergelis 15 sv. Jerry 
Phillips 105 sv. Mary Adomė
nas 90 sv. V. Klimski 35 sv. V. 
Stankeviczius 18 sv. Ona. Racz- 
kauskiene 25 sv. Ponia R. Ste- 
ponenas 50 sv. Marcele Palutis
10 sv. Ponia M. Neinius 7 sv. 
Ponia Skabeikis 15 sv. Justina 
Klant 19 svaru. Flushing, Da
vis 15 s v. Manhattan, H. Pusz- 
czius 15 sv. Maspeth, B. Ado
maitiene 45 s v. K. Galczius 41 
sv. Ralph Kruch 3 sv. Bing
hamton, Kun. C. Skripka 2 sv. 
Mineola, L. L, AI. & H. 34 sv.

Illinois — Chicago, V. Pet
rauskas 18 sv. Danville, K. J. 
Kodis 83 svaru.

Ohio — Madeira, Justine 
Murray 6 svaru.

Pennsylvania — Philadel
phia, Adam Ozelis 62 sv. Szv. 
Kazimiero par. 300 svaru Pitts
burgh, AVm. AVaina 50 svaru. 
Scranton, Ponia B. Galinas 14 
sv. Shenandoah, BALF ir Szv. 
Jurgio para. 2,270 sv. Stasia 
Ruth 9 sv. Sisters of St. Casi
mir School 64 svaru. Kingston,
K. Kuzmickas 6 sv. Wilkes-

Dainos Demokratams

Asztuoniolikos metu am
žiaus dainininke, Phyllis 
Hoyland isz Washingtono, 
yra paskirta sudainuoti Ame
rikos tautiszka giesme, kai 
Demokratai susirinks ant sa
vo seimo Philadelphia, Pa., 
Liepos (July) dvylikta die
na. Beveik tikrai galima sa
kyti kad per ta seimą Demo
kratai pasirinks Trumana 
kaipo savo kandidata in Pre
zidentus.

Barre, Ponia John Balutis 9 s v. 
Dickson City, Wm. Aluck 9 sv. 
Royersford, Margaret White 11 
svaru.

Visiems aukojusiems nuo- 
szirdžiausiai dėkojamo. Tremti
niams visokeriopa parama rei
kalinga. Vajaus metu norime 
tremtiniams da priesz žiema su
rinkti ir nusiusti ko daugiau 
šia rubu ir avalynes.

Daugiausia reikia vyriszku 
drabužiu ir apsiavimo. Tiek 
skyriai, tiek atskiri geros va
lios ir dosnus Lietuviai praszo- 
mi aukoti ir isz kitu tautu žmo
nių rinkti rubus tremtiniams 
apdengti.

Surinktuosius rubus siusti ir 
kitais paszelpos ir tremtiniu 
imigracijos reikalais praszome 
kreiptis adresuojant: United 
Lithuanian Relief ■ Fund of 
America, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦*♦♦*
UŽKEIKTAS :: ::

:: :: :: NAMAS

JAU tai teisybe pasakius ne 
buvo visame mieste myle- 

mesnio žmogaus kaip ponas 
Smageviczius. Teisingas, pui
kios szirdies, ne szlyksztus, vi
sada linksmas ir szposiniiikas 
visu szirdys prie jo lipo. O ve, 
kaipo teisingas miesto urednin- 
kas, nuo kartu galėjo imti pini
gus, tai ėmėsi, bet ne lupo kaip 
tai kiti; o nuo biednuju nieko 
neimdavo tiktai da davinėjo 
paslapta. Del visu inkalbinejo 
paezeduma, visuotiniu mokes- 
cziu nepadidinejo, tiktai da ma
žino. Jeigu savininkai namo pa
kelinėje randffs tai jis perkal
binėjo kad tai yra labai nežmo- 
niszkai apipleszineti žmonis.

Tame mieste numirė p. Titu- 
sas Skupaitis, dėde Smagevi- 
cziaus, bevaikis naszlys, kurio 
visas turtas gavosi jo seseriniai 
kaipo vienatiniam giminiai. Po
nas Smageviczius mažka susi
dėjo su savo dėde kada da tas 
buvo gyvas labai retai atsilan- 
kinejo pas ji, tiktai tada kada 
buvo svarbus reikalas. Reikia, 
žinoti jog Skupaitis buvo labai 
kietas szy'ksztuolis edynu kaip 
niekszas paskutinis, be szirdies

Tautu San jungos atsto
vas, Count Bernadotte, nuva
žiavo in Palestina, kur jis 
stengiasi sutaikinti Arabus 
su Žydais.

Czia taip vieni kitus žudo 
ir vieni priesz kitus kariauja, 
kad sunku susirasti vieta kur 
butu galima saugiai dirbti ir 
gyventi. Ųž tai Tautu San

de! 'biednuju, o ka savo raudi
ni akus tai irgi be miclaszirdys- 
tes.

Paliko taipos-gi ncbasznin- 
kas Skuaitis murini narna, po 
teisybei ne labai taip papuosz- 
tas bet didelis ir gerai užlaiky
tas randavojo žnionys vidutinio 
luomo apie dvyleka szeimynu 
žemai turėjo užemes pora kam
bariu dužiurėtojas namo.

Naujas savininkas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau
sia puse turto ant geradejingu 
mieriu, idant pataisyti skriau
das kokias nebaszninkas del 
žmonių padare, o paskui pradė
jo peržiūrinėti kontraktus ran- 
dauninku namo. Dideliai per
siėmė ant bagotystes nebasz- 
ninko dėdes kuris kas met pa
kelinėje randa gyventojams 
namo ir visokiais spasabais 
juosius skriaudė.

— Bus dabar kitaip! Paro
dysiu žmoniem, jog yra žnionys 
su gerom szirdimi!

Kada taip puikiai galvojo 
ponas Smageviczius, inejo in 
pa'kaju dažiu reto jas namo kad 
nekuriuosia dalykuosia dasiek- 
ti instrukcijas nuo naujo pono.

Gerai kad tamista Rėksnį at
eini, tarė p. Smageviczius, tu
riu tamistai reikalėli. Pasaky
si tamista del visu randininku, 
jog nuo pirmutinio kvartalo 
randa Ims sumažinta ketvirta 
dali.

Gal ponas norėjai pasakyti, 
pakelti randa, tarė Reksnis.

— Asz pasakiau, kad suma
žinta randa, tarė p. Smagevi
czius.

— Del Dievo! Tai negirdė
tas daigias, kalbėjo Reksnis. 
Jog jeigu, —

Negalėjo dabaigt savo kalbos 
kad sztai pertrauke p. Smage
viczius ir jau lyg su staigumu:

— Alano brangus Reksni 
asz esmių tokio budo, jog ka 
asz pasakau tai turi būti. Pada- 
rykie tamista tuojaus kaip asz 
liepiu, asz savo laike iszduosiu 
kožnam raszta.

Nusidyvijas iszejo, o baime 
ntSllliušžinejo ant jo veido: pati 
ardytojaus patemino permaina 
ant veido.

— Kas stojosi?
— Jau gana, baisybe! Dau

giau negalėjo isztarti.
— Ar nuo dinsto atstatė? 

Ar neiszdysimes isz namo ?

Eroplanas; Saugiausia Vieta

jungos atstovas Count Berna
dotte ir visas jo sztabas nuta
rė kad saugiausia vieta visa
me tame kraszte yra j u ero
planas, DC-6 dvieju inžinu 
eroplanas, kuris yra kasdien 
paruosztas pakilti ir iszskris- 
ti. Ant eroplano, didėlėmis 
raidėmis ir ženklais yra para- 
szyta kad tas eroplanas yra.

— Na ne, ne taip tarė Reks
nis, kaip biski atvėso.

— Ar žinote, musu naujas 
gaspadoris ant kart sziandien 
p apniko!

Žinoma, jog motina ne duktė 
netikėjo Rėksnio pasakai, grei- 
cziau nužiurinejo tęva kuris 
gal buvo užsitraukęs. Ant ryto
jaus jau intikejo žodžiams tėvo, 
kaip nuėjo pas kožna raudau 
ninka ir apsakė jog numažins 
randas ponas, o ne prijautė, 
kas isz to nusities.

Apėmė visus randauninkus 
baime, ha prijautė koki pavoju 
tame. Gyventojai namo visi nu
sprendė, jog czia kas nebūto 
pasidarys.

— Tame kas yra, kalbėjo 
visi nes nežinojo tiktai vienas 
prakalbėjo:

— Pažiūrėsite kaimynėliai 
jog netrukus tasai namas nueis 
su durnais. Turime visokius 
žmonis niekszu ka uždegs. Gas- 
padorius da nauda isz to turės!

— Tai ne! Atsiliepė antras 
jau asz nuo seniai matau, jog 
namas nedrūtas ir ne trukus su- 

f

grius ir mus griuvesiuosia pa
laidos. Tai gaspadoriui apie tai 
eina, kad tiktai ne vienas neisz- 
si'kraustytu; tai nužemina ran
da norėdamas tuom apstabdyti.

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas randauninkus pramane, jog 
Skupaitis po smert szpakuoja, 
trankosi skl’cpuosia ant augszto 
skambina su lenciūgais ir de
juoja. Ant augszto buk girdėjo 
staugimą, trenksmą su durimi 
ir dūsavimą.

— Tai namas užkeiktas ir 
niekam netikės, asz pasijiesz- 
kosiu sau kitur tarnysta nuo 
pirmo pamesiu.—

Ir kas stojosi isz visu bai
mes? Ka su randauninku mene- 
sis pasibaigė, galvatrukcziais 
iszsikrauste in kitur o ir Reks
nis in kitur iszskrauste.

Smageviczius apie tai dasiži- 
nojas kalbėjo:

Jeigu kam gerai padarysi, 
Tai padėka neturėsi.

— GALAS —
“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

Raudonojo Kryžiaus ir Tau
tu Sanjungos nuosavybe.

Matyti kad net ir tarpinin
kams nėra saugios vietos czia 
kur karas vis siauezia tarp 
Žydu ir Arabu. O tos paliau- 

. bos tai tik ant popietos, ir 
nieko nereiszkia, kai Arabai 
susitinka su Žydais.

“TAS SENIS” fe
*. * 3

Gal jis dar ir dabar neszioja 
pernykszte sziaudine skrybėlė, 
gal jo nagai neapdailinti ir ne- 
apkarjSyti, kaip motorėliu, jo 
marszkiniu kalnierius su-
raukszlietas, jo kelines jau se- 
niai proso neinate, gal jis jau 
kelios dienos kai nesiskuta ir jo 
larzda kai javu stagarai, gal ta 

jo “dinerke” kuria jis neszasi 
in darba yra jau sulankstyta ir 
apdaužyta. Bet nepravardžiuok 
ji “Seniu.” Jis yra tavo Tėvas!

Per metu metus, per dienu 
dienas, ir per kiauras naktis jis 
zulinuosi, landžiuojo ir rokavo 
kaip nors kokia tvarka palai
kyti ir kai]i gala su galu surisz- 
ti. Nebuvo tokio darbo ar to
kios pareigos, kuria jis neisz- 
pilde.

Jis visiems sako kad tu esi 
geriausias ir isztikimiausias 
sūnūs ant viso svieto, nors tu 
gal dabar szmeruoji savo plau
ku ir su kokiais ten taukais lip
dai savo kaitimus prie pakau- 
szio, nors tu neszioji naujausios 
mados drabužius, siutus, trauki 
cigaretus ir nei cento neparne- 
szi namo.
“Tas Senis” laimėjo tavo mo

tinos meile ir jiedu sudarė kom
panija, draugyste, kurios nie
kas ant szio svieto negalėjo su
ardyti.

Jis yra tikras didvyris, o ne 
“ Senis. ” Jeigu tau pasiseks su
sirasti tokia žmona, kokia tavo 
tėvas susirado, tai tu isztikro 
busi laimingas. Tu savo tėvui 
esi toks brangus, už tai, kad ta
vo motina yra jam vis branges
ne!

Pirkie U. S. Bonus

• Uncle Sam Says ■- <

The dollars my young nieces and 
nephews earn this summer can give 
them a stake in the future and help 
keep the country’s economy running on 
an even keel. By investing as much of 
their summertime earnings in United 
States Savings Bonds as possible, jun
ior and sis will be building a nestegg 
for achievement of future goals. It’s 
up to us grownups who have learned 
how big a nestegg we can accumulate 
through the payroll savings plan for 
buying savings bonds to impress upon 
sis and junior that the future holds for 
them what they hold for the future.

IL S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien?

SKAITYKITE “SAULE”

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
r Burikas, Kareivis ir Velnias; 

Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .250

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Ji Priglaus
•c

JAI ■buvo asztuoniu metu 
vaikinas.

Auszo pavasaris, klestėjo 
darbais vasara, niaukėsi diena 
isz dienos turtingas vaisiais ru- 
duo, staugė ir kauke beszirde 
žiema, užklodama storu, 'baltu 
sniegu visa žemes pavirsziu o 
jam laikas ir gyvenimas plauke 
vienodai. Jis visuomet vaiksz- 
cziodavo apiplyszes, nudriskęs, 
skarmalais apsikabinės, basas, 
visuomet nesziodavosi su savim 
ilga ir neszvaru krepszi, kuri 
dėjo ka gaudavo slankiodamas 
nuo triobos prie triobos.

Veidas jo buvo sunykęs, ne- 
szvarus, akys indube giliai in 
ta skausmo surakinta, veidą ku
ris tarytum kalbėdavo kiekvie
nam kuris pažvelgdavo jam in 
akis: ‘1 Pasigailėkite manes, ge
rieji žmones, priglauskite nasz- 
laiti visu apleista!” Bet ar at
sižvelgė nors vienas in ta jauna 
sutvėrimą, kuris vietoje to, kad 
turėtu augt ir stipret, skursta 
ir kas kart jo gyvenimo szesze- 
lis ėjo ilgyn ir ilgyn. Dažnai jis 
negalėdavo insipraszyt in nak
vyne, susitraukdavo kur po 
tvora ir iszguledavo visa nakti.

Ryto laika kai saule pakilusi 
siausdavo savo spindulius, ku
rie beglamonedami mieganezio 
naszlaiczio veidą, padidindavo 
ji. Tuomet jis atsikėlęs ir padu
jas ant saves kryžiaus ženklą, 
kuri iszmokino motinėlė priesz 
mirsiant, slinkdavo lyg szesze- 
lis toliau.

Susitikdavo jis kartais vai
ku buriąs, kurie apsirengė'ir 
gražiai pasipuosze žaidė links
mai 6 kai kurie da ir pasijuok
davo isz nelaimingo naszlai
czio.

Ilgai jis žiūrėdavo in tuos 
pasipuoszusius vaikus ir pats 
negale jo atspėt ir žinot kodėl 
taip yra? Jie pasipuosze, žino
ma ir pavalgo, jiems nieks ne
rūpėjo, o jis jau antri metai 
kaip likes naszlaicziu, klaidžio
ja po marga svietą, praszyda- 
mas iszmaldos.

Buvo gražus Birželio rytas. 
Dangaus nesimatė ne vieno de
besio. Saulele jau gerokai pa
kilusi gaivino žemes pavirsziu. 
Vaiku būrelis linksmai rėkda
mi bego vieszkeliu in ibažny- 
czia, kurios da isztolo matėsi 
du augsztu boksztu. Vieni isz 
ju ginezijosi kas sziandien gaus 
kvitele, o kas ne, kiti balsiai 
kartodavo poterius ir katekiz
mus. Tik sztai netoli miestelio 
susitinka vaiku būrelis su api- 
plyszusiu ir skarmalais apsika
binusiu vaikinu.

Vaikai pamate jauna pavar
gėli, tuojaus ji apspito1 ir eme 
klausinėt isz kur, kaip vadina
si, kodėl toks jaunas elgetauja 
ir t.t. Jis, bijodamas kad jo ne
imtu muszt vaikai, stovėjo ne- 
isztardamas ne žodžio, o tik vi
siems gailestingai žiurėjo in 
akis.

Vaikai vienas po kito pradė
jo ji apleisti ir skubinosi in 
bažnyczia. Keletas ju davė jam 
po szmoteli duonos nes visi be
veik neszesi pietums.

Viena mergaite kuri nuolatos 
eidama kartojo “septynis mie- 
laszirdystes darbus del kūno,” 
iszemus atidavė jam visa savo 
duona kiek turėjo ir sūrio szmo- 
ta. Pati-gi nuėjo linksma ir 
kartodama “alkana pavalgy- 
dyk, troksztanti pagirdyk, ’ ’ 
džiaugėsi, kad nors jai ir prisi
eis per diena but nevalgiusiai 

bet už tai pavalgydino alkana.
Jaunam naszlaicziui giliai 

insmigo girdėti nuo gailestin
gos mergaites žodžiai: “alka
na pavalgydyk.” Bet jis nega
lėjo niekaip sau insivaizdinti ir 
suprast kodėl žmones taip ne
daro ir nepriglaudžia vargdie
niu, nors jie bąabejo yra daug 
turtingesni už ta gailestinga 
mergaite.

❖ ❖ ❖

Laikas bego lyg vanduo upe. 
Rodosi da vakar buvo szilta, 
darbavosi žmones laukuose, 
saule szviete ir szilde žeme, o 
jau sziandien dangus apsiniau
kęs, smarkus lytaus lasziai 
bąrszkina in langus, ore szlapia 
ir szalta, vejas supdamas me
džius, drasko ir pleszia be pa
sigailėjimo paskutinius lape
lius, kurie kad ir pageltonavę 
bet vis da nori ilgiau patarnaut 
medžiui, vieszpacziui.

Bet nedaug praeina laiko 
kaip žiūrėk jau žeme virsta bal
ta. Kasdien storesniu ir stores
niu sniego sluogsniu apsidengia 
savo veidą. Langai pamažu 
pradeda apsidengt blizgan- 
cziais kvietkais. Moterėles ir 1 mergaites iszbege in kiemą ba
sos, skubina kuogreieziausiai 
atgal in trioba. Szeimininkas 
netekės darbo laukuose, nuo ry
to iki vakaro trasia 'apie na
mus, rengdamasis priimti viesz- 
nia žiema.

Namai greitai likosi apnesz- 
ti sniego krūvomis. Lauke mai- 
szesi dangus su žeme, visi ke
liai buvo sulyginti, nežymu bu
vo kur kelias, kur lankąs. Be- 
szirdžiu sodžius atrodė lyg 
“negyvųjų sala.” Triobos buvo 
apncsztos sniegu, tik ret'kar- 
cziais atsiliepdavo gyvuliai kū
tėse. Klojimuose girdėjosi ekse- 
likiu darbavimasis, gamino ek- 
seli gyvuliams, keturioms die
noms. Vakarui artinantes pu- 
baga sziek tiek nutilo. Jaunas 
naszlaitis, kuris per visa pūgos 
siautima sėdėjo susitraukęs po 
klojimo stogu, dabar nors žino
damas kad nieks nepriims jo 
nakvynėn, tacziaus ryžosi pa
mėgint, net toliaus jis eit nega
lėjo. Visas nuo szalczio buvo 
pamelynaves, vietomis isz po 
skarmalu matėsi jaunas kūne
lis, kojos buvo apsuktos autais 
ir pats baisiai drebėjo.

Inejo in pirma trioba ir bai
liai, neidamas toliau nuo slenk- 
sezio, paprasze pernakvot.

Ant stalo garavo du'binys 
karsztu barszcziu, kvėpavo po 
visa trioba žuvu kvapas, szei- 
mininke triūse aplink pecziu.

— Tokiems valkatoms nak
vynes nėra, gali jieszkoti to
liau” suskambėjo sziurksztus 
szeimininkes balsas ir nelaimin
gasis iszejo. Kitoje triobeje pa
sakė kad didele szeimyna, nėra 
kur gult, tegul eina kitur. Ir 
taip visa Beszirdžiu sodžių pe
rėjas ir niekur nepriimtas nak
vynes, mėgino eit toliau in kita 
sodžių.

Iszejo isz sodžiaus, apsidairė 
ir persižegnojo. Priesz ji dide
le lyguma, kur nežymu buvo ne 
augsztesnes, ne žemesnes vie
tos, visur matėsi tik blizgantie- 
ji laukai. Saule kaip tyczia, isz 
po medžiu iszlindusi, taisosi 
leistis. -

Leidosi saule toli už kalnu, 
leidosi ir jo nelaimingojo gyve
nimas. Jis leidosi eit tiesiog. 
Paejas kiek pajuto kojose silp
numą ir negalėdamas toliau eit,

atsisėdo pasilsėt.
Jau visai temo ir szaltis pra

dėjo smarkiau spaust gamta, o 
jis ilsėjosi.

Ryto meta, kai varpai skam
bėjo jo siela taip pat drauge su 
varpu balsais skrajojo padan
gėse. Važiuojant in bažnyczia 
žmones atrado ji gulinti ir su
stingusi szale kelio. GALAS.

Ana diena St. Louis 
mieste sustojau, . JEidamas sau peregejau, 

Net isz baimes 
sudrėbėjau,

Kokis tai vyras su 
motore ėjo, 

Badai isz kito miesto 
atėjo, 

Buvo tas vyras 
sportas, 

Girdėjau kad Kanadoje 
paezia paliko, 

Kita sau czionais 
užtiko, 

Ir su taja bobele 
susimėtė, 

Pati Kanadoje verke, 
Kaip tik uždirba 

pinigelo, 
Toje valkata viską 

iszpraszo, 
Ir abudu net gere 

per dienas, 
O per naktis visas, 

Kada pinigelei iszsibaige,
Negerai ant jo žiuri 

nebage, 
Viena diena nuėjo in 

saliuna, 
In kokia tai pleisa 

svetima, 
Liepe gorimo paduoti, 

Bet tas vyrelis' 
jau pinigėliu neturėjo, 

Saliuninka per duris 
abudu iszmete, 

Sau ir giminėms 
sarmatos ir bėdos padare, 

Jeigu greit neapsimalszys, 
Ir toji bobele nesusivaidys, 
Tai apie abieju iszduosiu, 

Ir visam svietui 
padainuosiu.* * *

Vienoje miestelyje, 
Kokia tai dukrele, 
Patogi, ir da kaip, 

Namie niekad neiszeidejo, 
Autobilium su kokiu 

tai vyruku važinėjo. 
Ir parvažiuodavo, 

Kada jau auszdavo, 
Bet ne ilgai taip darė, 

Ant galo dieglį in 
paszone gavo, 

Kol mergele nuo 
'garnio nepagavo, 

Ant galo motinėlei 
akys atsidaro, 

Kad dukrele negerai daro, 
Bet to jau nepataisys. 

Gerai prispausk, mamyte, 
Prie darbo savo 

dukrele, 
Ba kaip prie darbo 

pripras,
Tai ir ramybe suras, 

O tasai nelabas garnys, 
Niekad giedos neturės, 
Ir su dukrele pasigirti 

galės.

Biznis Su Stalinu
Pakvaisze Rusijos

Vadai

Stacziai sunku suprasti kaip 
tokia didele ir galinga tauta, 
kaip Rusija gali taip durnai, 
kvailai ir neteisingai pasielgti.

Sovietu Rusija, kaip prisi- 
szveites girtuoklis su revolve
riu rankose. Tas girtuoklis da
bar musu darže.

Pasisznekejiinai, praszymai, 
gražus žodžiai jo nepaveiks.
Rusija, kaip gyvate, su kuria 
negalima derintis.

Visi mes pasimokinome kas 
iszeina isz tokiu derybų, kai 
Anglija derinosi su Hitleriu 
Muenchene. Mes negalime lauk
ti kitu tokiu derybų su Stalinu. 
Mes negalime tikėtis kad vis 
yra vilties užvesti draugiszkus 
santykius su Rusija, kuri tik 
laukia progos užsipulti ir užka
riauti.

Rusijos vadai isz tikro pak
vaisze, pasigėrė. Galima pasi
gerti, pakvaiszti ne vien tik 
nuo sznapso ar degtines, bet ir 
nuo to nesvietiszko troszkimo 
galybes ir užkariavimo. Tokiu 
vadu pasaulis daug pažino.

Kai kurie mums aiszkina kad 
paprastas Ruskis nenori karo, 
kad jis bijosi ir neapkenezia sa
vo valdininku, kad jis nori 
draugauti su Amerikiecziais. 
Bet kas isz to? Paprastas Kuš
kis visai ežia nesiskaito, nes 
paprastas žmogelis visai balso 
neturi, jis karo nepaskelbia, ne
surengia ir neveda; jis tik ka
riauja, žudo ir žūva!

Tie vadai, pasipūtė, iszdidus, 
nuo savigarbos pakvaisze, sva
jones svajoja, sapnus sapnuoja 
kaip ju vardai bus in viso svie
to knygas inraszyti, kaipo savo 
žmonių didvyriai ir iszganyto-

MARIJA, 
ISZGYDYK MANO

VAIKELI!

“Sveikas, Kapitone! Kas at
sitiko kad rankos nevaldai?”

“Kunige, buvau St. Louis 
mieste parvežti žmogaus, kuris 
penkis žmones yra užmuszes. 
Nors buvo supaneziotas, pasi
sekė jam mano szautuva pa
grobti, kuomet mudu sedonie in 
traukini ir perszove jis man 
ranka. Už sanvaites bus pakar
tas. Dy vinas žmogus. Prie sa
ves turi tiek ir tiek kryželiu ir 
medalikeliu, neszioja szkaplie- 
rius, o kunigo ne matyt neno
ri.”

“Kaip jis- vadinasi,” paklau
sė misijonierius. “Esu per 
daug užsiėmęs, kad galeeziau 
skaityti laikraszczius. ”

“Jie visaip vadinasi,” atsa
ke detektyvas, “visgi rodos jo 
tikra pavarde yra Mikas Pa
tranka, gimęs Lietuvoje, Pa- 
gaisezio parapijoje. ’ ’

‘,Ka tu sakai!” Su nusiste
bėjimu tarė misijonierius. “Mi
kas Patranka? Kuomet asz bu
vau vaikas, jis man patarė eiti 
in kunigus. Girdėjau kad vė
liau isz kelio iszkrypo. Labai 
gaila, kad taip nusigyveno. Ka-
daugi jis man davė gera pata
rimu, pažiūrėsiu ka asz jam ge
ro galėsiu padaryti. Ar nuvesi 
mane pas ji ryt isz ryto apie de- 
szimta valanda?”

jai. Szitie vadai kursto, bunta- 
voja žmones, rengia sukilimus 
kituose krasztuose, puolasi ant 
kitu tautu, ir paskui užpjudi- 
na, užsiundo savo žmones ant 
tu krasztu kad Kuškiai kovotu, 
savo gyvastį paaukotu už savo 
teviszkes garbe ir už savo vadu 
savigarba. Jie paskelbia kara 
ir paskui pasauliui skelbia savo 
patriotizmą, savo meile tėvynei, 
o mažieji, paprastieji Kuškiai, 
muzikai, kariauja,'vargsta, ba
dauja ir mirszta.

Ir taip nuo tos savo galybes 
pakvaisze tie Komisarai nori 
kad ju vardai butu raudonomis 
raidėmis inraszyti in savo 
kraszto istorijos knygas. Jie 
kad ir rytoj pulsis ant bet ku
rios tautos, jeigu jie matys kad 
laikas jiems patogus ir kad jie 
ka isz to užkariavimo sau gaus.

C) aukso szalis tai Amerika! 
Visiems tiems vadams labiau
siai rupi kaip nors ežia insi- 
laužti ir ta musu auksu pasisa
vinti.

Komunistai ir Komunistu va
dai ne viena syki, bet tukstan- 
czius sykiu yra pasako kad ju 
didžiausias ir svarbiausias tiks
las yra Amerika užimti ir kapi- 
’talizma panaikinti.

Ne tik Komunistai Komunis
tams padeda, ne vien tik rau- 
donskuriai Sovietams tarnauja, 
kai jie plepa apie taika, kai tos 
taikos niekur nematyti. Tie tar
nauja Krembliui, kurie szian
dien reikalauja kad Amerika 
Rusijai pataikautu. Jie pa- 
mirszta kas atsitiko kai mes 
Hitleriui pataikavome.

Szitokie žmones turi geras 
szirdis, bet minksztas galvas, 
ju szirdys gal isz aukso padary
tos, bet ju galvos isz kuopustu.

—BUS DAUGIAU—

“Su mielu noru,” atsake Ka
pitonas Szteinys.

Kuomet kunigas misijonie
rius sustojo prie nuteistojo ka
linio duru, Mikas užsirūstino ir 
rėkto suriko: “Nenoriu matyti 
jokio prakeikto kunigo!”

“Tai gali užsigrežti pakol 
asz tau ka papasakosiu,” malo
niai tarė kunigas. Mikas nekan
traudamas vaikszcziojo szen ir 
ten savo kalėjime, o kunigas at
sisėdės prabilo: “Priesz ketu
rias deszimts metu gyveno du 
neturtingi žmoneles mažame 
ūkyje Pagaisczio kaime. Ilga 
laika jie meldėsi pakol Dievas 
suteikė jiems sūneli. Meiliai jie

U. S. Bonai, Parduodami Ant Paczto

Washingtonas. — Jesse 
M. Donaldson, Vyriausias 
Pacztorius parodo pagarsini- 
ma, kuris milijonams Ameri- 
kiecziu primins pirkti Ameri-

Japone Slauge

Jurininke, Ycshiko Tani- 
gawa, kuri pareina isz Ross
ville, California, yra vienati
ne ir pirmutine slauge isz Ja
ponu gimines Amerikoje, ku
ri gavo vieta su Amerikos 
Laivyno slaugėmis. Ji dabar 
darbuojasi in Laivyno Ligo
nine ant Long Beach.

ji priėmė ir prižiūrėjo kaip pa- 
siuntini isz dangaus. Kada vai
kelis sulaukė keturiu metu, jis 
viena karta paslydo ant ledo ir 
sutriuszkino savo kojos kaulu. 
Kuomet gydytijai pranesze, 
kad vaikas bus raiszas visa gy
venimą, jo motina, pilna pasi
tikėjimo ir meiles, nuncsze ji 
in koplytėlė laukuose ir paau
kojo Marijai, Szventojo Ražan- 
ežiaus Karalienei, melsdama 
kad Ji iszgydytu jos vaikeli. 
Devynias dienas ji taip meldėsi, 
kalbėdamas ražaneziu, pagul- 
džiusi vaikeli prie Dievo Moti
nos altoriaus. Po kiekvienos 
“Sveka Marija” ji pridurdavo 
“Marija, iszgydyk mano vaike
li!” Devinta diena pridėjo ji 
paaukojimo akta, aukodama 
savo sūneli ant visados Dievo 
Motinėlei. Staiga vaikelis pa- 
szoko ant kojų szaukdamas: 
“Mamyte, noriu valgyti! Eiki
me namo pietų!”

Szita iszgirdes kalinys susto
jo vaikszcziojes ir su nuostaba 
suszuko: “Kas tamsta per vie
nas?”

‘ ‘ Meldžiu nepertraukti mano 
kalbos,” szvelniai atsake kuni
gas ir tese tiliau: “Vaikas isz- 
gijo nuo tos valandos. Auklėjo 
ji kaip pridera auklėti Marijos 
numylėta vaikeli. Kada sulau
kė jis 'keturiolikos metu, moti
na nutarė savo vaikeli Dievui 
atiduoti. Nieko neklausus, pa
siuntė ji in seminarija mokytis 
in kunigus. Isz pradžių jis nie
ko nejautė, vienok visuomet 
jam rodės, kad jis ne savo vie
toje esąs. Nenorėdamas eiti in 
kunigus, visgi isz dideles bai
mes nepranesze nei savo moti
nai, nei nuodėmklausiui. Jo

kis Taupinimo Bonus, kad 
jie susidėtu nors kiek pinigu 
sau ant .senatvės ar ant kokiu 
reikalu ateityje, ir tuo paežiu 
sykiu remtu savo valdžia. 

motina negerai pasielgė, nors 
isz geros valios taip darė. Isz 
pradžios sūnūs buvo puikus 
jaunikaitis, bet paskui visai 
iszkrypo isz tiesos kelio. Viena 
atostogų vakaciju laika insimy- 
lejo in kokia ten mieste mergi
na ir, kelius menesius priesz in- 
szventima, nakties laiku vi
siems temiegant apleido semi
narija. Seminarijoje turbūt 
skaitos kokius ten niekniekius 
nes neužilgo insibroves.in krau
tuve, pavogė brangenybių savo 
numylėtinei. Buvo suimtas ir 
inmestas in kalėjimu ant de- 
szimties metu. Czia jis visokio 
blogo iszmokes, pragarsėjo 
kaip gudrus pleszikas. Užmu
szes jis jau penketą žmonių. 
Kas dien jis savo szirdi kietina 
noris atmesti Dievo malone. 
Visgi jei tik primerktu akis 
nors minutei, jo vaidentuve 
aiszkiai jam parodytu kaip jo 
mylima motinėlė, atsiklaupusi 
koplyczioje, meldžiasi kaip kad 
ir tuomet meldėsi: “Marija, 
iszgydyk mano vaikeli! Jis da
bar Tavo vaikelis, nes asz ji 
Tau paaukojau ant visados.”

Susigraudinęs, Mikas Pat
ranka puolė ant keliu ir verke 
kaip mažas vaikas. “Mamyte, 
dovanok man!” Jis aimanavo 
“asz tau tiek skausmo sutei
kiau. Dieve pasigailėk manės 
nusidėjėlio! Vai, koks apsigavi
mas. Maniau, kad visas pasau
lis, net patys mano tėveliai ir 
kunigai esti mano prieszais ir 
mėginau atsispirti. Dabar ma
tau savo klaida. ’ ’ Atsigry'žcs iu 
kunigą jis nuolankiai paklausė; 
“Kas tamsta per vienas, kuris 
žinai visa mano praeiti?” “Esu 
tas vaikelis, kuri anuomet per- 
spejai priesz pasaulio vylioji- 
mus,” atsake kunigas, “ir ra
ginai tapti vienuoliu, jei'noriu 
pasidarbuoti sielų iszganymui. 
Tavo patarima iszklausiau, už 
kuri dabar esmi didžiai skolin
gas.

“Ar pasigailėsi kunige, tokio 
didelio vargszo?” Paklausė ka
linys abejingai.

‘ ‘ Labai gaila man tavęs, prie- 
toliau, labai gaila, ’ ’ jausmingai 
prabili kunigas. ‘ ‘ Rupi man ta
ve su Dievu sutaikyti ir suteik
ti tau visus Sakramentus kaip 
užmokesni už tavo gerus patari
mus. Imkite szita ražaneziu ir 
Szventojo Ražancziaus Karalie
nes paveikslėli, kuria taip nu
mylėjai vaikeliu būdamas.”

“Tūkstanti kartu aeziu tau 
kunige,” suszuko Mikas su 
džiaugsmu, priimdamas dova
neles. Ateik rytoj pagelbeti 
man atlikti gerai iszpažinti. 
Jaucziuosi be galo linksmas, 
kad mane atlankei. Buk su ma
nim iki galo, o mirties valando
je prabilk tyliai in mano ausi 
mano mamytes maldele: ‘ ‘ Ma
rija, iszgydyk mano vaikeli! Ta 
maldele sugraudino mane, in- 
kvepdama man nuodėmių at
leidimo ir amžinos laimes vil
ti.” —-Laivas.

— GALAS —

1S T ORI J Ii aPie na
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Kagan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City;
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Žinios Vietines
fr —■ r

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Vilimo.

— Gerai žinomas visiems 
szo'kikas, John J. Mills, kuris 
gyveno pas pons. T. Trusky, 
331 W. Market Ulyczios, numi
rė Seredoj 12:55 po pietų. Ve
lionis sirgo trumpa laika, Gi
męs Anglijoje, atvyko in czio- 
naiš su tėvais būdamas jaunas 
vaikas. Paliko viena įbroli ir 
trys seserys. Prigulėjo prie Szv. 
Kaniko, Airiszu parapijos.

—- Bernardas, sūnūs pons. 
Juozu Drabnu, nuo 510 W. 
South Uly., aplaike žinia nuo 
Ford Dealers Association isz 
Detroit, Mich., kad jo tikietas 
laimėjo Ford automobila.

— Marijona Vaicziuloniene 
turėjo operacija Locust Mt. li- 
gonbuteje.
' — Lietuviu Moterų Kliubas 

isz Schuylkill pavieto turėjo sa
vo metini szoki Lakewood par
ke, Panedelio vakar a.

—> Su'batoj iSS. Jono ir Po
vilo.

•— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola G-ta Nedelia po Sek- 
minu taipgi ta diena yra Szv. 
(Vladislovo Karalio; Panedely- 
je Ireno; Utarninke SS. Petro 
ir Povilo; Seredoj Szv. Povilo; 
Ketverge pirma diena Liepos- 
July, menesis paszvenstas del 
Szvencziausio Vieszpaties Jė
zaus Kraujo; P e t n y c z i o j 
Szvencz. Paneles Marijos Ap
lankymo; Subatoj Szv. Leono 
II. Ūkininku priežodžiai: Lie
pos menesis skaidrus, tai ženk
lina geras metas. Liepos karsz- 
tyje turi tai kept ka Rugseji 
reik dągoti. Jeigu per Jokūbą 
nelyja, bus szalta žiema. Koks 
Liepos menesis, toks bus ir 
Sausis. Kas tame menesyje szie- 
no ne valo, tas su rezginėms žie
ma ubagus paszaro.

— Sekantieji iszeme pave- 
linima del apsivedimo isz Potts- 
yilles Korto; Ursula M. Kemzū
ra (Kodis) 101 S. Broad Mt. 
Ave., Frackville ir Geo. Glad- 
ski, 424 W. Lloyd Uly., Shenan
doah; Marijona Pulaski ir Juo
zas Zebertavicz isz Seltzer City.

— Leonard Gudd (Gudai
tis) nuo 23 So. D Uly., jieszko 
persiskyrimą (divorsa) nuo sa
vo paczios Kathryn Gudd isz 
Alderson, W. Va. Taipgi Dakta
ras Peter J. Kapo, 227 West 
Broad Uly. Tamaqua, jieszko 
persiskyrimą nuo savo paczios 
(Violet Kapo isz Mahanoy City.

Shenandoah, Pa. — Buvusis 
miesto gyventojas Joseph A. 
Prokop isz New York, numirė 
Nedelioj, 8-ta valanda ryte 
Pennsylvania ligonbutoje, Phi
ladelphia, Pa. Velionis sirgo 
jau nuo Gegužio 9-ta diena. Ji
sai kitados buvo agentas del 
Home Life Insurance kompani
jos Shenadoryjė. Paliko paczia 
Vilhemina (Slezosky), sunu 
Juozapa, Minersville ir duktere 
W. Collins, Elmont, L. I., ir du 
anūkas. Taipgi du brolius: My
kolą isz Pine Knot ir Joną, 
Pottsville ir seseri Margarieta 
isz Dunicott. Likos palaidotas 
Ketverge su apiegomis Szvcnto 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapines. Graborius K. Becklitis 
isz Mahanoy City laidojo.

Philadelphia, Pa. — Republi- 
konu Partijos Seimą, buvo tvir
tinama kad Senatorius Taft su
sitarė su Haroldas Stassen pa
stoti kelia Gubernatoriui Tho-

Sekretorius

Charles F. Brannan, buvęs 
žemdirbystes pagelbininkas 
sekretorius nuo 1944 metu, 
yra dabar Prezidento Truma- 
no paskirtas kaipo Sekreto
rius, užimti vieta Clinton P. 
Anderson, kuris atsisakė ir 
pasitraukė isz tos vietos kad 
jis galėtu stoti in rinkimus 
del senatoriaus New Mexico 
valstijoje.

mas E. Dewey isz New York; 
bet Tafto atstovai sako, kad jo
kio susitarimo tarp Tafto ir 
Stassen nėra. Republikonu par
tijos pirmininkas sako kad ko
va eina tarp Republikonu parti
jos ir Komunistu. Gal Dewey ar 
Senatorius Arthur H. Vanden
berg isz Michigan vals., bus isz- 
rinktas kaipo kandidatai ant 
Am e r ik o s į j r e z i de n to.

GYDYTOJAS
SUARESZTUOTAS

Pardavė Kūdiki Už
$1,700; Gydytojas 

Užsigina

NEW YORK. — Pirmutinis 
szitoks atsitikimas ir intarimas 
New York valstijoje, kad gydy
tojas, daktaras butu suaresz- 
tuotas ir intartas už pardavimu 
kūdikio.

Gydytojas yra kaltinamas už 
pardavima pavainikio kūdikio, 
už kuri viena porele jam užmo
kėjo tūkstanti ir septynis szim- 
tus doleriu.

Valdžios advokatas, Frank 
S. Hogan sako kad pirm szito 
biznio, kitas naujai gimusis kū
dikis buvo pavestas kitiems 
gimusis kūdikis buvo pavestas

Gal szitas paveikslas ne- 
sza pranaszyste ar gal parodo 
kaip vėliau bus su Demokra
tais ir su Prezidentu Truma- 
nu. Czia, szito j e svetainėje, 
kuri vadinasi Ak-Sar-Ben, in 
Omaha, Nebreska valstijoje 
Prezidentas Trumanas atva
žiavo pasakyti prakalbas, kai 
jis pareiszke kad jis važiuoja 

prie-teviams. Kol kas nėra isz- 
duota vardai, nei tos neiszteke- 
jusios motinos, nei tu prie-teviu 
kurie ta kūdiki priėmė.

Gydytojas, kuris yra taip in
tartas ir dabar suaresztuotas 
yra Abraham Schonholtz, ketu
rios deszimts metu amžiaus, ku
rio ofisas randasi ant 331 East 
Seventeenth ulyczios. Gydy
tojas pats pasidavė.

Policija sako kad to kūdikio 
motina padavė palszyva varda 
ligonbuteje. Kai ji buvo paleis
ta isz ligonbuteje ji.savo kūdiki 
atidavė vienai porelei, kuri la
bai norėjo vaiko. Už ta kūdiki 
ta neisztekejusi motina gavo 
penkios deszimts doleriu. Ji 
tuoj aus pas Harry Cluskey kur 
daug visokio plauko vyru ir 
rnergpalaikiu susirenka.

Kai tik ji tenai nuėjo, ji pa
puolė in policijos rankas, nes 
kaip tuo laiku policija insilauže 
in tuos namus ir visus suaresz- 
tavo už nepadora pasielgimu. 
Czia policija dažinojo apie ta 
bizni.

Kiek policija dabar galėjo su
žinoti, tai ta motina turėjo gau
ti tris szimtu ir dvideszimts do
leriu kai ji savo kūdiki atidavė 
ir paskui da du szimtu doleriu 
kai visi rasztai bus sudaryti.

Gydytojas teismui pasakė 
kad jis nekaltas ir kad jis nie
kados jokio kūdikio nepardavė. 
Jis buvo paleitas ant penkių 
szimtu doleriu kaucijos. Iszei- 
damas iszteismo ofisu, gydyto
jas Schonroltz pasakė: “Asz 
niekados nepardaviau kūdikiu, 
asz tik gera darba atlikau, pa
dedamas nabegai motinai, kuri 
susilaukė kūdikio ir neturėjo 
vyro.”

ERELIS UŽMUSZE 

VAIKA
STAMBUL, TURKIJA. — 

Žinios isz czionais prenesza, 
kad Anatolijos kalnuose, sep
tynių metu amžiaus vaikas in- 
lipo in kalno virszune, kurioje 
buvo erelio lizdas. Isz auksztu- 
moje pasigirdo riksmas, bet 
kaimiecziai negalėjo vaikui pa
gelbėti, bet netrukus kaimie
cziai pamate auksztyn kylanti 
ereli, o savo naguose jis nesze 
vaika, bet vėliau erelis ji palei
do isz tukstanczio pėdu auksz- 
tumc. Vaikas likos užmusztas.

Svetaine Didele; Mažai Žmonių

tik taip sau, bet ne politikuo
ti.

Szitoje svetainėje gali su
tilpti daugiau negu deszimts 
tukstancziu žmonių, oTruma- 
no pasiklausyti susirinko 
mažiau negu du tukstancziai, 
nors tas miestas yra Demo
kratu rankose. Vietine De
mokratu partija pasiaiszkina

SZIU METU 
POLITINIAI SEIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

seimai bus laikyti Philadelphia, 
Pa. Pagal nesenei iszleista pra- 
neszima insteigimo seimas nau
jos “treczios partijos” bus 
szauktas pacziame mieste.

Tautini seimą sudaro delega
tai isz kiekvienos 48 valstijų ir 
isz District of Columbia, Alas
ka, Hawaii, Puerto Rico, Canal 
Zone ir Virgin Islands. Kiek
viena partija parūpina ir “al
ternates” kurie balsuoja dele
gatui nepasirodžius. Preziden
tinis kandidatas iszrinktas 
dauguma balsu.

Nominavimu seimas buvo in- 
steigtas 1832 metuose. Anks- 
cziau invairus budai buvo isz- 
bandyti. Tautinio seimo būda 
galutinai nustatyta todėl kad 
ji pasiūlė veikslesni dalyvavi- 
ma eiliniui piliecziui ir vie- 
szai pareiszke partijos platfor
ma ir kandidatu intencijas.

Sziandien tie seimai yra di
džiausi politiniai manstiniai vi
same pasaulyje. Jie puikiai su
tvarkyti.

Tautines partijos seimo ko
mitetas isz anksto sutvarko sei
mo maszinerija. Jis iszrenka 
pirmininką, kuris duoda parti
jos “keynote” kalba ir tarnau
ja pakol seimo pastovi organi
zacija insteigta. Jo vieta užima 
pastovus pirmininkas. Pirma 
diena seimas iszrenka pastovu 
pirmininką ir narius keturiu 
svarbiu seimo komitetu: man
datu, pastovios organizacijos, 
taisyklių ir platformos. Isz tu 
komitetu partijos platformos 
komitetas, kuris tikrai yra isz- 
destymauju komitetas yra svar
biausias. Nustato partijos lini
ja kaslink namines ir tarptauti
nes politikos.

Kada pastovi organizacija 
insteigta, prezidentines nomi
nacijos prasideda. Kandidatus 
siūlo valstijų delegacija alfate-- 
tiszkai szaukiamos. Kiekviena 
valstijos delegacija atsistoja ir 
pasiūlo varda savo kandidato.

Kada visi vardai kandidatu 
pasiūlyti seimui, balsavimas 
prasideda pagal valstijų alfabe- 
tiszka tvarka.

ir pasiteisina kad Trumano 
pasireiszkimas ir pasiaiszki- 
nimas visus juos apgavo. Kai 
Trumanas paskelbė kad jis 
nepolitikuoja, tai Demokra
tai nutarė nedalyvauti, kad 
Prezidentą neintarius, o Re- 
publikonai isz neapykantos 
nedalyvavo. Už tai visai ma
žai susirinko.

Užtaria Komunistus

Szitie trys vyrai, norėda
mi parodyti kad jie labai 
prieszinasi priesz instatyma 
kuris yra nustatytas priesz 
Komunistus, ne tik plakata, 
pagarsinima pasirenge, bet 
kitus szposus insimislino. 
Vienas užsiriszo burna su 
skepetaite, kitas akis, o tre- 
czias ausis. Szitaip norėdami 
priminti tas tris beždžiones,

Pirmu balsavimu valstijų de
legacijų balsai eina visokiems 
garbes kandidatams. Bet po 
antru arba trecziu balsavimu 
du arba trys kandidatai pasilie
ka. Tikra kova prasideda. Kar
tais du kandidatai pasilieka: 
nei vienas nei kitas gauna dau
guma balsu, prisieina iszrinkti 
kompromisini kandidata. Tokis 
kompromisinis kandidatas va
dinamas “dark horse.”

Delegatu sanraszas szauktas 
pakol vienas kandidatas turi 
aiszku dauguma balsu viso sei
mo. Kartais balsavimai užima 
daug laiko. Tankiai toki kon- 
testai iszrenka žmigu, kurio 
vardas visai pirmiau nebuvo 
minėtas.

Kada kandidatas in prezi
dentus iszrinktas, seka vice
prezidento kandidato rinkimas 
paežiu budu.

Kada tautiniai seimai iszren
ka savo kandidatus ir priima 
partijos platformas, tikra kova 
tęsiama iki rinkimu dienos, 
Lapkriczio menesy. — C.

LEWIS GRASINA SU 
STRAIKOMIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo atostogų, vakaciju. O ang
lių visiems trumpa ir trūksta. 
Lewisas jaueziasi kad kompa
nijos bus priverstos su juo de
rintis ir jam nusileisti kai joms 
anglių pritruks.

GIRTAS LAKŪNAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis taip su savo tuo eroplanu 
zulinosi virsz Somerton, Bustle
ton ir Bucks apygardos. Kai jis 
norėjo nusileisti ant Somerton 
er©planams vietos jis pradėjo 
leistis per greitai ir jo eropla- 
nas užkliuvo už dratu ir sudu
žo.

William C. Stowell, kuris no
rėjo važiuoti in Atlantic City 
buvo sukriestas ir sužeistas, 
bet lakūnas Charles Laveck pa
simirė, nes jam galva buvo pra
skelta.

kurios sulyg senu paprocziu, 
nemato nieko blogo, negirdi 
nieko blogo ir nekalba nieko 
blogo.

Ka jie norėjo su tais savo 
szposais pasakyti, mes neži
nome : ar tai kad Komunistai 
kaip tos beždžiones, ar Re- 
publikonai; o gal jie taip 
apie save norėjo žmonėms pa
sakyti.

WASHINGTONE 
NERAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ir rengtis prie rinkimu, Wash
ingtone daug ko bus ir daug 
kas in vyks kai visi jie namie 
balsu, votu jieszkos ir visiems 
gerinsis.

SAVANORIAI
ISZ VISU KRASZTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ja. Jie stotu, petis in peti sykiu 
su Amerikiecziais.

Senatorius Henry Cabot 
Lodge szita inneszima ne isz 
kokiu baiku innesze. Per kara 
jis buvo susisiekimo su svetimu 
krasztu armijomis sztabo pir
mininkas. Jis tada suprato rei
kalą turėti kareiviu ir karinin
ku kurie moka kitu tautu kal
bas.

Kaip tik tokia svetimtaueziu 
armija duotu Amerikos Karo 
Sztabui kareiviu ir karininku, 
kurie ne tik moka visas sveti
mas kalbas, bet net ir tuos sve
timus krasztus ir žmones pa- 
žinsta.

Tokia armija susirinktu ge
riausius ir drueziausius Euro
pos vyrukus kurie butu ne tik 
geri kareviai, bet ir geri pilie- 
cziai.

Senatorius primine visiems, 
kad beveik per kiekviena kara, 
buvo daug svetimtaueziu musu 
armijose. Jis primine kad ne
galime užmirszti tokiu karinin
ku, vadu, kaip Francuzijos La
fayette, Lenkijos Koscziuska, 
Pulaski ir Steuben.

Senatas ta inneszima priėmė, 
bet ka Senatas pasakys tai jau 
visai kita pasakė.

Tokia armija daug mums pa
dėtu, bet tokia armija sudaro ir 
labai baisu ir dideli pavoju vi
sam krasztui. Didžiausios ir 
galingiausios vieszpatystes ir 
imperijos tada sugriuvo, kada 
piliecziai nenorėjo ar tingėjo 
savo kraszta ginti, bet pasisam
dė kitus už juos kariauti. Ry
mos galinga imperija sugriuvo, 
kad svetimtaucziai sudaro be
veik visas jos armijas.

TEISETINAS
UŽGROBIMAS

Komunistai Inveda In- 
statymus Del Vagystes

ROMUNIJA. — Rumunijos 
Tautine Taryba susirinko Bir
želio vienuolikta diena, vienuo
likta valanda isz ryto ir užsida
rė seimo duris. Prie duriu buvo 
pastatyta ginkluota sargyba.

Tada Premieras Petru Groza 
innesze byla, kuri buvo priimta 
vienbalsiai, kad visi fabrikai, 
visa pramone ir visi bizniai bu
tu valdžiai pavesti.

Treczia valanda po pietų vi
si žmones iszgirdo apie ta nau
ja instatyma. Szitas instatymas 
dabar duoda Komunistiszkai 
Rumunijos valdžiai tūkstanti 
ir szeszios deszimts asztuonias 
kompanijas. Visi fabrikai yra 
dabar valdžios nuosavybe, isz- 
skiriant tuos kurie priguli So
vietams ar kur Sovietai turi sa
vo pinigus indėj e.

Tie kurie prarado savo fab
rikus ir biznius yra isz beveik 
visu krasztu. Amerikos ir Ang
lijos aliejaus kompanijos nete
ko savo fabriku ir aliejaus szu- 
liniu.

JAUNIKAITIS
ŽMOGŽUDYS

LANCASTER, PA. — Septy
niolikos metu amžiaus jauni
kaitis, Wilfred L. Potteiger yra 
kaltinamas už nužudymą savo 
drauges Phoebe Artz, kurie, po
licija sako jis primusze ir nužu
dė, kai jis jos galva trenke in 
žeme.

Svietkai, liudytojai, kurie 
mate kai tiedu jauni susiginezi- 
no ant ulyczios, sako kad jis no
rėjo ja pabueziuoti, o kai ji jo 
nedasileido, jis ja pastūmė ant 
ulyczios ir kai ji parpuolė jis 
jos galva trenke in akmenis.

Teisme jis užsigina kad jis 
ka panaszaus buvo padaręs, jis 
sako kad jis ja tik stumtelėjo ir 
ji parpuldama susimusze in ak
menis.

16 METU MERGAITE 
PRIGĖRĖ

WILLIAMSPORT, PA. — 
Szesziolikos metu amžiaus mer
gaite Lorraine Walter, kuri bu
vo augsztesniosios mokyklos 
“High School” studente, pri
gėrė in Susquehanna upe, kai ji 
netyczia inpuole nuo kranto. 
Lorraine mokėjo labai gerai 
plaukti, tai spėjama kad ji susi
musze galva puldama ir neteko 
sanmones ir už tai prigėrė. Kai 
surado ja, daktarai stengėsi ja 
atgaivinti, bet paskui paskelbė 
kad ji mirus.

Istorija apie Amžina Žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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